
Resum Acta dia 10 de Novembre de 2021 

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
 

2. S’ acorda que les reunions es faran els dimarts a les 20:30h via online. 
 
 

3. S’ ha de triar el representant del consell escolar, la presidenta demana si hi ha algun 
voluntari, ningú s’ ofereix, així que es decideix que el representant sigui Presidència (la Neus 
aquest any i l’ Èlia l’any vinent). 
 

4. Es presenta l’informe per part de tresoreria. 
 
 

5. Torn de paraula de cada comissió: 
 
 Extraescolars i menjador: es vol proposar a De Tots Colors que el Casal de Nadal estigui 

obert no nomes pels alumnes de l’ escola d’ Avia, sinó que si hi ha algun nen que no sigui 
de l’ escola també s’ hi pugui apuntar com es fa en el casal d’estiu. 

 Llibres: hi ha hagut dues incorporacions noves l’ escola, s’ha gestionat la compra dels 
llibres per aquests dos alumnes; s’acorda que la compra dels llibres no es farà al mateix 
temps de fer-se soci de l’AMPA, seran dos tràmits independents.  

 Comunicació i xerrades: es fa la foto de la nova junta de l’AMPA curs 2021-22. 
 Festes: Ja s’ acosta la Marató, ens han demanat des de l‘escola Sant Joan si aquest any 

també comprarem els kits amb ells com l’ any passat. Es buscaran alternatives com a 
molt tard durant la setmana vinent i s’acabarà de decidir.  

També es proposa que a part de col·laborar amb la Marató també s’ organitzi alguna altra 
activitat solidaria al llarg del curs. Tothom hi esta d’ acord 

 
 

6. Es realitza, a petició d’una família, un canvi de comissió.  
Hi ha una altra família que està il·localitzable, i al no haver pogut contactar-hi ens fa  
plantejar com actuar davant de problemes com aquest, en què famílies que han estat 
escollides en les eleccions per ser membres de l’AMPA no s’hi vulguin implicar. S’intentarà 
trobar la solució més adequada entre tots els membres actuals.  
 

7. Les colònies és una activitat que l’ escola d’Avià mai ha organitzat, i tots estem d’acord en 
que haurien de ser ells qui ho organitzessin. A moltes escoles esta inclòs en el seu projecte 
educatiu. Es parlarà amb Direcció , ja que seria un gran canvi en la nostre escola i de ben 
segur seria  ben rebut per part de totes les famílies i sobretot pels alumnes que serien els 
que mes se´n beneficiarien. 
 

8. Es proposa la creació de una comissió de sostenibilitat, es parlarà en properes reunions per si 
s’incorpora de cara al curs vinent.  

 

Propera reunió programada pel dimarts dia 14 de Desembre a les 20:30h online. 


